4º Ano Reiwa
Informativo da 5ª série
Maio
27 de Abril

A estação em que o verde fresco é deslumbrante chegou. O tempo passa rápido, o novo ano letivo
começou e um mês está prestes a passar. As crianças se acostumaram com a nova turma e estão
trabalhando pela classe em uma nova função. As atividades do comitê também começaram. Cada comitê
é necessário para a escola. Espero que muitas crianças estejam dispostas a trabalhar pela escola.
Graças ao apoio dos pais, as crianças conseguem ser ativas. Pedimos o apoio e a cooperação dos pais
para que possam continuar a usufruir e a cumprir a sua vida escolar.

Mensalidade de Maio
Refeição４,８００円
Material １,０００円
Taxa PTA１,２００円
Poupança３,０００円
Total １０,０００円

２日（seg）Folga compensada(23/4)
３日（ter）Dia do Memorial da Constituição
４日（qua）Dia do Verde
５日（qui）Dia das crianças
６日（sex）Aula normal Trazer bentô
＊Os detalhes serão descritos posteriormente【Saída 1５:４５】
９日（seg）Reunião Geral
Clube【６ª aula】Exame odontológico
１０日（ter）Exame de urina Campanha de Saudação (Comitê -Livro)
Principais Atividades de Junho
Visita domiciliar【saída 1３:15】～１３(sex)
１１日（qua）Exame de urina（Quem ainda não entregou）
１５日（dom）Dia da família Não TV・Não Game
１６日（seg）Débito da mensalidade
１７日（ter）Campanha de Saudação（Comktê-Transm.）
２０日（sex）Data reserva do exame de urina
２６日（seg）Teste de aptidão física
Experiência de plantio de arroz
３１日（ter）Exame médico

１（qua）Reunião geral
６（seg）Treino de evacuação
１９（dom）Midori no gakko（1ºdia）
２０（seg）Midori no gakko（2º dia）
２１（ter）Folga devido ao Midori no
gakko
２２（qua）Plantar mudas de crisântemo
２７（seg）Comitê【６ª aula】

※A programação pode ser alterada para evitar a propagação da nova infecção por coronavírus. Para
obter as informações mais recentes, consulte o site Suguuru.

Sobre a experiência de plantio de arroz:
Data：26 de Maio（qui）13:30（Se estiver chovendo pouco, será realizada）Data reserva 2 de Junho（qui）
Roupas：Roupas que possa sujar（Evite vir de roupa branca）
Duas meias que possa sujar (para evitar lesões)
Trazer：Toalha、chinelo(que usa na praia)（usaremos para ）
Troca de máscara
Troca de roupa （Roupa íntima também）

Sobre a encomenda do Kit de costura:
Vamos fazer a encomenda do Kit de costura para usar na aula de economia
doméstica. Se quiser comprá-lo, por favor, coloque o valor dentro do envelope
distribuído e envie-o ao professor de sala de aula.
* Por favor, entregue até quinta-feira, 12 de Maio.

Sobre o dia 6 de Maio（sex）
* No dia 6 de Maio (sex), todas as séries, exceto a 5ª série, farão um aprendizado fora da escola.
Portanto, não haverá merenda escolar.Sabemos que são muito ocupados, mas por favor, prepare o bentô
Sobre a aula no dia 6 de Maio（sex）
【１ª、２ª aula】

Exame de Kraepelin

【３ª、４ª aula】

Caminhada dentro da escola

【５ª、６ª aula】

Aula especial da corporação sem fins lucrativos Asknet

＊Se chover, haverá aula normal para cada turma na 3ª e 4ª aulas.

Sobre a Aula de natação do 4ºAno Reiwa
Estamos pensando em implementar as aulas de natação este ano. Entraremos em contato assim que for
decidido, aguarde um pouco mais para comprar as roupas de banho. Agradecemos sua compreensão e
cooperação.

